Astra Salvensis, an VI, numãr 11, 2018
PROBLEMA BANATULUI ÎN RAPORTURILE
ROMÂNO-IUGOSLAVE (1919-1923)
Andrei Avram
Universitatea din Bucureşti, România
Abstract: At the end of the First World War, between Romania and Yugoslavia
started a conflict because of the establishment of the borders between the two countries, but also
because of the Banat problem. The Romanian-Yugoslavian debate dedicated to Banat is part
of a series of conflicts that came at the end of the First World War, when the great empires
have disappeared also. Despite of all the disagreements, the two states succeeded to step over
the Banat different. Later, the two states, Romania and Yugoslavia were members of the
same alliances, the little Antanta and Balkan Antanta and developed interesting and fruitful
relationships that helped to the strengthen of their relationships and better communication
between them.
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De-a lungul timpului, mai ales în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea și în prima jumãtate a secolului al XX-lea, relaţiile internaționale
dintre România şi vecinul sãu sud-vestic au fost caracterizate, în mare
parte, de cordialitatea. Însã, un episod care întunecã aceastã „bunã
vecinãtate” este cel cu privire la disputa de dupã încheierea Primului
Rãzboi Mondial, privind stabilirea graniţei dintre Iugoslavia şi România,
respectiv soarta Banatului. Impactul pe care contenciosul românoiugoslav în problema Banatului l-a avut asupra societãţii româneşti între
anii 1919 şi 1923 a fost unul deosebit. Programul sârbesc de revendicare
a Banatului a dobândit o formã teoreticã şi practicã încã din ultimele luni
ale rãzboiului, atunci când s-a declanşat o amplã campanie
propagandisticã pentru trezirea interesului naţional al sârbilor pentru
provincie. Aceasta a stârnit pasiuni şi polemici aprinse la Conferinţa de
Pace, deopotrivã la Bucureşti şi la Belgrad. 1
Banatul-un tablou etnico-demografic
Datoritã aşezãrii sale geografice, la intersecţia unor drumuri ce
leagã zona Balcanilor de centrul şi nordul Europei, rãsãritul de apusul
continentului, Banatul a avut o istorie zbuciumatã şi complexã,
Dan Lazãr, România si Iugoslavia în primul deceniu interbelic. Relaţii politico-diplomatice (19191929), Iaşi, Editura Universitãţii Alexandru Ioan Cuza, 2010, p. 63.
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cunoscând numeroase schimbãri atât în ceea ce priveşte situaţia etnodemograficã, cât şi în statutul juridic şi raporturile cu statele învecinate.
O caracteristicã permanentã, secole de-a rândul, a constituit-o
prezenţa masivã în aceastã regiune a românilor, ei având mereu o
majoritate, fie absolutã, fie relativã. De-a lungul veacurilor, acolo s-au
succedat mai multe stãpâniri strãine: maghiarã, otomanã, habsburgicã.
Alãturi de români, în vremuri mai vechi sau mai noi, teritoriul Banatului
a fost locuit de: maghiari, germani, sârbi, rromi, evrei, slovaci, ruteni.2
La începutul secolului al XX-lea autoritãţile ungare au împãrţit
Banatul în trei comitate. Acestea separau provincia în trei secţiuni
longitudinale inegale, paralele cu Tisa şi lanţul de munţi. Primul comitat,
Torontalul se întindea de-a lungul Tisei şi avea o suprafaţã de 10.016
km2. Comitatul Caraş-Severin cu o suprafaţã de 11.074 km2 era dispus
de-a lungul Carpaţilor Banatului. Ultimul comitat, Timişul, era situat
între primele douã comitate menţionate, având suprafaţa de 7433 km 2.
Banatul avea în total o suprafaţã de 28.523 km2 şi potrivit statisticii
maghiare din 1910, o populaţie de 1.582.133 locuitori. 3
Populaţia Banatului în 1910, conform statisticii maghiare din acel
an, era de 1.582.133 suflete, repartizatã dupã originea etnicã în felul
urmãtor: români: 592.049 (37,5%), germani: 384.545 (24,5%), sârbocroaţi: 284.998 (18%), unguri: 242.152 (15,3%), alţii: 75.389 (4,7%) 4.
Românii reprezentau majoritatea populaţiei în jumãtatea esticã a
Banatului şi erau minoritari în cealaltã jumãtate pânã la Dunãre şi Tisa.
Elementul german ocupa, ca populaţie majoritarã, o mare parte a
nordului, la mijlocul Banatului (comitatele Timiş şi Torontal), de unde se
întinde ca minoritate spre sud şi vest.
Din aceste considerente, rezultã cã o alipire a Banatului întreg la
statul sârbo-croato-sloven nu putea fi pusã în discuţie. Energiile
diplomatice ale Belgradului se vor concentra, cu precãdere, asupra
revendicãrii pãrţii occidentale, Torontalul, datã fiind realitatea etnicodemograficã a acestui areal situat în proximitatea apuseanã a Timişoarei.
Luând în calcul numãrul mare de români prezenţi pe teritoriul
Banatului, apare normalã preocuparea guvernanţilor de la Bucureşti,
odatã cu izbucinirea primei conflagraţii mondiale, pentru unirea
Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX. Aspecte geo-politice româno-iugoslave,
Bucureşti, 2008, p. 8.
3 Ibidem.
4 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond 71/Iugoslavia, lucrãri, referate şi hãrţi în
legãturã cu situaţia românilor din Banatul Iugoslav, volum 60, f. 80 (în continuare A. M.
A. E.).
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Banatului şi a celorlalte ţinuturi locuite de români si stãpânite de
habsburgi, cu România. Astfel, timp de aproximativ doi ani, din
însãrcinarea lui Ionel I. C. Brãtianu, a fost dusã o luptã deosebitã pentru
a i se recunoaşte României dreptul de a uni la sfârşitul rãzboiului întregul
teritoriu dintre Mureş, Tisa şi Dunãre.5
Odatã cu prãbuşirea Puterilor Centrale, Banatul, pânã în zona
Aradului, a intrat sub un regim de ocupaţie al învingãtorilor, acolo
stabilindu-se atât trupe franceze, cât mai cu seamã trupe sârbeşti. Într-un
regim de administraţie militarã, sârbii au început sã se comporte ca şi
cum Banatul ar fi fost integrat în nou apãrutul stat iugoslav.
Trecerea de la ocupaţia militarã sârbã
la instaurarea autoritãţilor române
Comandantul armatei sârbe, care era la curent cu preparativele
României de a reintra în rãzboi împotriva Puterilor Centrale, a trecut la
ocuparea întregului Banat. Acesta nu trebuia sã fie eliberat de cãtre
trupele române pentru ca sfârşitul rãzboiului, care era iminent, sã
gãseascã Banatul sub ocupaţia sârbã. În aceste condiţii, Serbia urma sã
participe la viitoarea Conferinţã a Pãcii în calitate de deţinãtoare a acestui
teritoriu.
Armata sârbã a trecut Dunãrea în ziua de 9 noiembrie 1918 şi a
ocupat oraşul Biserica Albã, unde a instaurat administraţia sârbeascã. La
13 noiembrie 1918, trupele sârbeşti intrau în Oraviţa, la 14 noiembrie în
Lugoj, la 17 noiembrie în Timişoara. Continuându-şi înaintarea, la 20
noiembrie 1918, au ajuns la linia Mureşului, instalându-se între localitãţile
Seghedin şi Lipova.6
Armistiţiul cu Ungaria a fost încheiat la 13 noiembrie 1918 prin
semnarea la Belgrad a unei convenţii speciale între Antanta şi Ungaria.
Reprezentanţii Antantei erau comandantul armatei franceze din Orient,
generalul Henrys, şi voievodul sârb Misici; Ungaria era reprezentatã prin
ministrul de rãzboi, Bela Linder. Convenţia, deşi cu caracter militar,
stipula ca în nordul Mureşului administraţia sã rãmânã de competenţa
trupelor ungare, iar în sudul râului sã rãmânã de competenţa Antantei.
Aceastã situaţie trebuia sã dureze pânã în momentul în care viitoarea
Conferinţã de Pace va lua o hotãrâre referitoare la zona respectivã.
Astfel, aproximativ douã treimi din Transilvania rãmâneau sub
administraţia ungarã, iar în Banat se crea o dualitate a puterii, nominal,
5
6

Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, p. 8.
Ibidem, pp. 64-66.
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acesta fiind administrat de maghiari, iar efectiv de armatele sârbe şi
franceze.7
Dacã la început armata sârbã a fost bine primitã, ca un aliat, şi s-a
comportat în consecinţã, în scurt timp, a ridicat obstacole serioase în
calea organizãrii româneşti a Banatului şi a participãrii la Marea Adunare
Naţionalã de la Alba-Iulia. În multe cazuri, fruntaşii bãnãţeni au fost
nevoiţi sã lucreze în secret pentru a-i putea mobiliza pe români la
adunãrile de alegeri şi a-i dota pe delegaţi cu credenţionale, adicã
împuterniciri de a vota unirea fãrã condiţii a Banatului cu România.
Delegaţii români puteau pleca numai dacã deţineau aprobarea
comandamentului armatei sârbe, care a permis acest lucru numai pentru
60 de delegaţi.8
Atitudinea sârbilor faţã de români a fost departe de a se asemãna
cu cea a unor state prietene „dintotdeauna”. Astfel, anihilarea mişcãrii
naţionale româneşti a fost un obiectiv prioritar al administraţiei militare
sârbe a Banatului. Dintr-o informare a lui M. Rasici cãtre
vicepreşedintele consiliului de miniştri şi ministrul de externe al Serbiei,
Ştefan Protici, din 5 decembrie 1918, aflãm cã „în ultimele zile, aceastã
agitaţie de simţãminte, în special în Banat, îndeosebi în partea de rãsãrit, unde au loc
chiar şi unele manifestaţii evidente din partea românilor”. Autorul afirmã: „Am
ordonat ca orice agitaţie de acest fel sã fie zãdãrnicitã imediat. Cu toate acestea,
aproape zilnic au loc diferite incidente”. Un astfel de „incident” s-a desfãşurat
în datã de 8 noiembrie 1918 în oraşul bãnãţean Vârşeţ unde, un grup de
români a demonstrat public în cãruţe prin oraş cu steagul naţional
român. Împotriva manifestãrilor românilor, se mai spune în informare cã
autoritãţile militare sârbe au luat mãsuri aspre, arestându-i şi trimiţându-i
la comandamentul militar din Belgrad, unde au fost puşi sub pazã.9
Aceastã situaţie a fost confirmatã de generalul Henri Mathias
Berthelot, conducãtorul misiunii militare franceze în România, care a
scris cã, „sârbii şi-au permis sã ocupe Banatul, sã brutalizeze, sã jefuiascã, sã
aresteze pe români şi sã-i împiedice pe aceştia sã-şi manifeste dorinţa pentru unirea cu
România”.10
În aceste condiţii, în ziua de 2 decembrie 1918, a sosit la Timişoara
o divizie colonialã francezã, condusã de generalul Jouinot-Gambetta. În
Radu Pãiuşan, Mişcarea naţionalã din Banat şi Marea Unirea (1895-1919), Timişoara,
Editura de Vest, 1993, p. 135.
8 Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, pp. 67-68.
9 1918 la români. Desãvârşirea unitãţii naţional-statale a poporului român. Documente externe.
1916-1918, volum II, Bucureşti, Editura Ştiintificã şi Enciclopedicã, 1983, pp. 12521253.
10 Ibidem, volum III, pp. 125-127.
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urma intervenţiilor generalului Berthelot şi ale reprezentanţilor
Consiliului Dirigent pe lângã Antanta, primul ministru francez, Georges
Clemenceau, într-o scrisoare din 16 ianuarie 1919 arãta cã: „Nu am ezitat
pentru a evita sã sacrificãm drepturile etnografice ale românilor, sã determinãm
retragerea trupelor sârbeşti, care în decursul operaţiunilor au ocupat Banatul, şi sã le
înlocuiesc în partea centralã cu trupele generalului Henrys, cu aceeaşi rezervã a
hotãrârilor finale ale Conferinţei”.11
În urma intervenţiilor primului ministru francez, trupele sârbeşti
au trecut la evacuarea Banatului de est, adicã comitatul Caraş-Severin, iar
locul lor a fost luat de trupe franceze. La 27 ianuarie 1919 a intrat în
Caransebeş şi Timişoara divizia a 11-a colonialã francezã, condusã de
generalul Leon Farret. Trupele franceze s-au instalat în estul Banatului,
dar centrul şi vestul acestei provincii, împreunã cu oraşul Timişoara, au
rãmas sub ocupaţie sârbeascã.
Între timp, începuse în ianuarie 1919 Conferinţa de Pace de la
Paris, iar una dintre problemele României la aceastã conferinţã a fost şi
situaţia Banatului. Pentru a se documenta asupra situaţiei, la 19 februarie
1919, a venit în Banat, la Timişoara, o comisie trimisã de cãtre
Conferinţa Pãcii, condusã de americanul Goodwin.
La Timişoara, în datã de 20 februarie, continuând politica faptului
împlinit, armata sârbã preia administraţia civilã a Banatului, pe lângã cea
militarã.12
Pentru a atenua tensiunile şi pericolul izbucnirii unor ciocniri între
românii bãnãţeni şi armata sârbã, în noua situaţie dupã preluarea
administraţiei civile de cãtre sârbi, la sfârşitul lunii februarie, a sosit la
Timişoara divizia a 77-a francezã, sub conducerea generalului Pruneau.
Divizia francezã a rãmas la Timişoara pânã în mai 1919. Sosirea trupelor
franceze nu a însemnat încetarea acţiunilor armatei sârbe de a încorpora
Banatul la Iugoslavia. A început, sub privirile armatei franceze,
colonizarea sârbã în Banat, în vederea pregãtirii în eventualitatea unui
plebiscit. Pânã spre luna martie, trenurile care soseau în Timişoara erau
încãrcate cu familii de ţãrani sârbi ce soseau cu averea lor pentru a se
instala în Banat. Francezii au apreciat cã aproximativ 10.000 de persoane
au sosit în aceastã manierã, sârbii continuând sã soseascã pe ascuns. În
vederea evitãrii oricãrui conflict între sârbi şi români în Banat, generalul
Franchet d‟Espèrey, comandantul şef al Armatelor Aliate din Orient a
decis constituirea unei zone ocupate de trupe franceze cu excluderea
oricãror trupe române şi sârbe. Astfel, a fost constituitã Zona de
11
12

Ibidem, pp. 458.
Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, pp. 70-71.
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Ocupaţie Francezã pentru care a fost ales comandant generalul L. Farret,
comandantul diviziei a 11-a coloniale de infanterie.13
„Prietenia” sârbilor s-a manifestat şi prin confiscarea diferitelor
bunuri materiale din Timişoara şi din Banatul ocupat. Astfel, în data de
13 mai 1919, sârbii au început transportarea instalaţiilor de la Poşta
Centralã a oraşului Timişoara în Serbia şi au trecut la inventarierea
bunurilor de la Curtea de Apel, Judecãtorie şi Tribunal, în vederea
transportãrii lor pe teritoriul sârbesc. În acelaşi timp, au început sã
perceapã impozite de la locuitorii Banatului, pe cei care refuzau plata
maltratându-i. O altã modalitate de presiune a fost obligarea
funcţionarilor de stat sã depunã jurãmânt faţã de Regatul Sârbo-CroatoSloven. Majoritatea acestor funcţionari a refuzat, unii dintre ei, de
exemplu magistraţii, fiind convocaţi de trei ori şi refuzând de fiecare
datã. Presiunile continuau şi pe planul învãţãmântului şi al bisericii.
Astfel, pe lângã faptul cã în comunele bãnãţene ocupate de cãtre sârbi a
fost introdusã jandarmeria sârbeascã, toţi preoţii au fost obligaţi ca în
biserici sã-l pomeneascã pe regele Petru al Serbiei. Ei au impus în şcoli
un numãr mare de ore în limba sârbã şi de istoria Serbiei, iar portul
însemnelor naţionale româneşti a fost total interzis. 14
Situaţia internaţionalã a evoluat în sensul rezolvãrii problemei
Banatului. În condiţiile rãzboiului cu Ungaria, armata francezã a început
retragerea, ceea ce va duce în comitatul Caraş-Severin la preluarea
administraţiei civile de cãtre români. În acest sens, în ziua de 23 mai
1919, un detaşament de 550 de jandarmi a sosit de la Deva la Lugoj.
Peste douã zile, la 25 mai 1919 a sosit la Lugoj dr. George Dobrin, numit
de cãtre Consiliul Dirigent cu asentimentul generalului Francet
d‟Esperay, prefect al comitatului Caraş-Severin. În ziua de 28 mai 1919,
dr. George Dobrin a instaurat administraţia românã în comitatul CaraşSeverin pe teritoriul care a constituit zona francezã în Banat. Astfel, a
fost preluatã de cãtre români administraţia Banatului de est, dar nu şi cea
militarã, care continua sã fie deţinutã de cãtre armata francezã. În partea
centralã şi de vest, în comitatele Timiş şi Torontal continua sã existe
administraţia civilã şi militarã sârbã.15
Românii nu au ezitat sã-şi manifeste indignarea faţã de jefuirea
Banatului de cãtre administraţia sârbã care ameninţa întreaga activitate
industrialã şi comercialã cu prãbuşirea. În aceste condiţii, muncitorii de la
fabrica de încãlţãminte „Turul” au declanşat, la data de 14 iunie 1919, o
Ibidem., p. 73.
Radu Pãiuşan, Mişcarea naţionalã din Banat şi Marea Unirea, pp. 172-173.
15 Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, p. 77.
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manifestaţie de proporţii în faţa comandamentului armatei sârbe din
Timişoara. La aceastã manifestaţie au participat peste 1200 de muncitori,
care au protestat împotriva demontãrii şi tranportãrii maşinilor de cãtre
sârbi.
Cu toate aceste acţiuni de protest şi împotrivire, jaful a continuat
pânã în ultima decadã a lunii iulie 1919, când armata de ocupaţie sârbã
s-a retras definitiv din Timişoara şi din zona Banatului atribuitã
României de cãtre Conferinţa de Pace de la Paris. Spolierea economicã a
Banatului s-a desfãşurat cu atâta intensitate, deoarece armata francezã se
retrãsese şi cea sârbã putea sã comitã, fãrã nicio restricţie, abuzuri şi
jafuri. Erau frecvente incidentele dintre militarii armatei de ocupaţie
strãinã şi ofiţerii români. Astfel, trupele sârbeşti au arestat, la Jimbolia,
cinci ofiţeri ai armatei române, între care şi un ofiţeri superior, şi i-au
reţinut fãrã niciun motiv în arestul comenduirii sârbeşti în Timişoara.16
La 22 iulie 1919, la aproape douã luni de la preluarea administraţiei
civile, trupele armatei române au intrat în Banatul de est. În acest
teritoriu a venit sã preia administraţia militarã Divizia I Olteanã condusã
de generalul Iancu Jitianu. În graba lor de a rechiziona cât mai multe
lucruri din Banat, sârbii au luat de la Palatul Poştei tablourile şi lãmpile
Centrului Telegrafic Interurban. Efectul acestei rechiziţii a fost
întreruperea comunicaţiilor între diverse oraşe din Banat, nu numai
pentru administraţia publicã a Timişoarei, dar şi pentru comandamentul
francez. Au fost deportaţi de cãtre sârbi în Albania, din comunã Vermeş
(de lângã Lugoj) 7 fruntaşi români, din comunã Sviniţa (pe Dunãre) 21
de oameni, iar din comunã Moşniţa 14 oameni.17
În ziua de 2 august 1919 a sosit la Timişoara un detaşament de 500
de jandarmi de la Lugoj. A doua zi, la 3 august, unitãţi ale armatei
române, conduse de colonelul Virgil Economu au intrat în Timişoara.
Astfel, a fost preluatã administraţia judeţului Timiş-Torontal în numele
guvernului român, încheindu-se procesul de integrare administrativã a
provinciei Banat în cadrul statului român.
Vechiul ziar naţional român din Lugoj, „Drapelul”, a scris, cu
aceastã ocazie, în editorialul sãu: „Fraţi de un sânge şi o lege, vã urãm, Bine aţi
venit! De o mie de ani vã aşteptam ca sã treceţi Carpaţii şi sã ne îmbrãţişãm ca
fraţii. Aşteptarea asta a fost un chin, ce numai noi îl cunoaştem, care vã auzeam
graiul dulce şi liber, dincolo de graniţele afurisite, şi vã simţeam palpitãrile inimii,
care bãtea la fel cu a noastrã. Cântecele voastre aduse de vânturi peste vârfurile
Carpaţilor ne umpleau inima de duioşie cã voi sunteţi liberi, iar noi tot sclavi, în
16
17

Radu Paiuşan, Mişcarea naţionalã din Banat şi Marea Unirea, pp. 174-176.
Ibidem.
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robie”. 18 La fel de entuziast se exprima şi scriitorul Camil Petrescu:
„Douãzeci şi doi iulie. De-a lungul şoselelor, bocancii soldatului român ridicã nori de
pulbere liberã din pãmântul robit al Banatului. În sunetele muzicilor, în uralele
mulţimii, sub ploaia de flori, ei intrã astãzi în ţinuturile visurilor lor şi ale noastre.
Au rãscolit drumurile Banatului şi parcã s-au pus codrii în mişcare. Ochii celor ce, de
peste 1000 de ani, aşteaptã sub genunchiul barbar, sunt astãzi numai flãcãri, cãci
sãlbãticia strigãtelor de bucurie e fãuritã din toatã ura celor zece veacuri. Cei care au
ieşit cu mic cu mare de-a lungul drumurilor nu au vãzut nicicând armate româneşti.
De aceea vor sã-şi umple ochii de priveliştea rarã”.19
Pentru a sãrbãtori unirea efectivã a Banatului cu România şi
instaurarea administraţiei româneşti în acest ţinut, în data de 10 august
1919 a avut loc la Timişoara o mare adunare popularã, la care au luat
parte atât români, cât şi reprezentanţi ai minoritãţilor naţionale.
Adunarea din 10 august 1919, prezidatã de protopopul dr. George
Popovici, a votat o moţiune, în care se prevedea: unirea pentru
totdeauna a întregului Banat cu statul român, respectarea tratatului din
4/17 august 1916 dintre România şi Antanta, prin care se recunoaşte
României dreptul asupra întregului Banat. În aceeaşi zi, a fost convocatã,
de cãtre dr. Michael Kausch, la casa germanã din Timişoara, o adunare a
şvabilor bãnãţeni, la care au participat delegaţi din 33 comune bãnãţene.
Aici s-a votat o rezoluţie prin care se declarã aderarea la hotãrârile de la
Alba-Iulia şi se cerea unirea întregului Banat cu România. S-a mai hotãrât
trimiterea unei delegaţii a şvabilor la Conferinţa Pãcii de la Paris, care sã
prezinte dorinţa şvabilor bãnãţeni de a se uni cu România. 20 Astfel, dupã
cum vom putea observa, românii bãnãţeni adunaţi în ziua de 10 august
1919 împãrtãşesc punctul de vedere al delegaţiei române la Conferinţa
Pãcii, iar şvabii, prin atitudinea lor, exprima contrariul spuselor
delegaţilor sârbi, conform cãrora ei ar dori unirea cu noul stat iugoslav.
Aspiraţii şi pretenţii sârbe privind spaţiul bãnãţean
Dintre problemele de graniţã cu care era confruntat statul slavilor
de sud, nu puţin numeroase, frontiera cu România ridicã, de asemenea,
numeroase discuţii.
Dacã la acestea se adãugã semnarea de cãtre ministrul de externe
francez, Aristide Briand, şi cel rus, Boris Sturmer, a unei convenţii
secrete, care prevedea printre altele împãrţirea Banatului între Serbia şi
Drapelul, an XIX, 22 iulie 1919, apud Ibidem, p. 176.
Ibidem, pp. 179-180.
20 Ibidem, pp. 181-182.
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România,21 se poate spune cã, o parte din vinovãţia neînţelegerilor cu
privire la Banat li se datoreazã Rusiei şi Franţei, care au promis aceeaşi
regiune pentru douã state de sprijinul cãrora aveau nevoie, în jocurile
diplomatice şi în operaţiunile militare.22
În ceea ce priveşte graniţa în Banat, un rol decisiv l-a avut şi
argumentul strategic, deoarece capitala statului sârb nu putea sã rãmânã
la câţiva kilometri de graniţã.
Concludentã pentru opiniile oficialilor sârbi este concepţia lui
Jovan Radonici, profesor la Universitatea din Belgrad care, în lucrarea
Banatul şi problema frontierei sârbo-române, publicatã la Paris în anul 1919, îşi
exprimã punctul de vedere cu privire la diferendul dintre cele douã state.
În opinia profesorului sârb, „dintre toate naţionalitãţile reprezentate azi în
Banat, sârbii sunt aici de cel mai mult timp. Ei s-au aşezat aici în secolul VI, în
timpul migraţiei din leagãnul lor de origine dincolo de Carpaţi şi s-au menţinut în
ciuda invaziilor avarilor, bulgarilor şi la sfârşit a ungurilor care au subjugat pe sârbii
din aceste ţãri în secolul X [...] Românii [...] nu sunt descendenţii coloniştilor lui
Traian în Dacia, ci sunt o populaţie indigenã din Balcani. Aceastã teorie este
împãrtãşitã de savanţii germani, unguri şi ruşi. Din Balcani, românii au emigrat în
Vlachia şi Transilvania în cursul secolelor XI şi XII. Şi-au fãcut apariţia în
Banatul rãsãritean în secolul XIII şi în secolele urmãtoare şi-au fãcut drum încet,
încet în regiunile deluroase ale comitatului actual Timiş. Numai pe la 1820 românii
au început sã populeze pãrţile de şes ale Banatului”. 23 Astfel, observãm cã
Radonici relua principalele puncte de vedere ale teoriei imigraţioniste,
destul de rãspânditã în secolul al XIX-lea.
Un argument pentru împãrţirea Banatului îl constituie negarea
unitãţii Banatului şi împãrţirea lui în Banatul oriental muntos şi Banatul
occidental, regiunea de câmpie. Astfel, „Banatul nu a fost niciodatã, nici o
unitate geograficã, nici o unitate etnicã: munţii şi câmpia cu mlaştini, douã regiuni,
douã popoare cu limbi naţionale”.24
J. Radonici aratã cã, din punct de vedere geografic, Banatul este
legat de teritoriile iugoslave şi numai împreunã se pot dezvolta, deoarece
„toate râurile curg în direcţia Tisei şi Dunãrii şi împreunã cu Sava şi Dunãrea
converg spre Belgrad”. De asemenea, s-a afirmat cã „Banatul Central şi mai ales
Banatul Occidental ar constitui împreunã cu Serbia septentrionalã şi cu Valea

Constantin Kiriţescu, Istoria rãzboiului pentru întregirea României, 1916-1918, volum 1,
Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1989, p. 147.
22 Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, p. 37.
23 A. M. A. E., Fond 71/Iugoslavia, Relaţii cu România, Anul 1920-1930, volum 49, f. 5-6.
24 Ibidem.
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Moravei o unitate geograficã independentã de partea orientalã a Banatului, Caraş
Severinul”.25
Mai departe, el atrage atenţia asupra superioritãţii sârbilor faţã de
români: „sub austrieci, pânã la 1864, românii din Banat şi Transilvania erau sub
jurisdicţia bisericeascã a Arhiepiscopului sârb Karlovici în Syrmia. Nicio singurã
mãnãstire nu-şi datoreşte fundarea românilor din Banat, şi nici n-au produs o
singurã personalitate importantã în ştiinţa şi literatura româneascã”. 26 De
asemenea, „nu trebuie neglijat faptul cã dacã România îşi realizeazã aspiraţiile
naţionale, frontierele ei vor închide aproape 3 milioane de supuşi de naţionalitate
strãinã şi îşi pot permite sã renunţe la 200.000 de ţãrani români în comitatele
Torontal şi Timiş şi care nu se gândesc la o unire cu România deoarece cunosc
condiţiile nefavorabile ale ţãrãnimii de acolo”. Reprezentatul sârb îi scuteşte pe
germani şi maghiari de efortul de a alege între sârbi şi români, hotãrând
el în locul celor douã minoritãţi: „Cât priveşte pe germani şi maghiari-dacã le-ar
fi dat sã aleagã-ei ar prefera Serbia României”.27
De asemenea, J. Radonici încearcã sã fie convingãtor în opinia sa
conform cãreia românii nu au nevoie de Banat; doar cã argumentul sãu
lasã de dorit: „România nu are absolutã nevoie de Banat deoarece este ea însãşi
unul dintre cele mai mari grânare ale Europei. Resursele ei de ţarã agricolã vor creşte
chiar şi prin captarea pãrţilor de Rãsãrit ale Ungariei şi Basarabiei”.28
În finalul expunerii sale, totul pare foarte clar: „În sfârşit, pentru
determinarea viitoarei frontiere între Serbia şi România ar trebui sã se ţinã seama cât
de mult au riscat şi sacrificat aceste douã ţãri ca sã asigure victoria aliatã în acest
rãzboi. Totuşi, din acest punct de vedere este de prisos sã facem o comparaţie între
România şi Serbia, care împreunã cu Iugoslavia au contribuit mult în 1918 la
învingerea Bulgariei şi astfel la rapida debandadã a Puterilor Centrale”.29
Un alt reprezentant al noului stat iugoslav constituit care îşi
exprimã punctul de vedere cu privire la situaţia Banatului este Ante
Trumbici, ministrul afacerilor externe. El aratã cã, „în ceea ce priveşte
minoritarii germani şi maghiari, nu trebuie pusã problema suveranitãţilor, deoarece
sunt rupţi de naţiunea matcã”. De asemenea, el afirmã cã aceştia sunt
colonişti, nu autohtoni, iar maghiarii şi germanii au fost, în ultimul
rãzboi, inamici. De aici, se poate trage concluzia cã, ministrul iugoslav

Ibidem.
Ibidem.
27 Ibidem, f. 8-9.
28 Ibidem.
29 Ibidem, f. 10.
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ignora total voinţa acestor minoritãţi în ceea ce priveşte dorinţa lor de a
aparţine României sau Iugoslaviei.30
În esenţã, punctul de vedere al guvernului iugoslav era focalizat
asupra a patru chestiuni fundamentale: sârbii nu pot renunţa la
conaţionalii lor din Banat; o cedare în privinţa Banatului putea da naştere
la mişcãri iredentiste, eventual la conflicte între români şi sârbi, precum
şi izolarea etnicã a acestora în masa populaţiei româneşti, maghiare şi
şvabe; autoritatea Bucureştiului extinsã pânã la confluenţa Tisei cu
Dunãrea, frontiera naturalã a Banatului, va reprezenta o permanentã
ameninţare pentru securitatea Serbiei, deoarece Valea Moravei şi
Belgradul puteau fi expuse unor eventuale atacuri din partea României.
Mai mult, Belgradul ar deveni oraş de graniţã, cu toate riscurile de ordin
strategic pe care acest fapt le includea; în cazul extinderii autoritãţii
statului român în întregul Banat, capitala regatului iugoslav va trebui
mutatã, ceea ce ar constitui o umilinţã naţionalã pentru poporul sârb.
Poziţia oficialã a României era aplicarea ad litteram a textului
documentului semnat la 4/17 august 1916: „Tratatul de alianţã cu Rusia,
Franţa şi Italia”, recunoscut cã baza juridicã a intrãrii României în rãzboi
alãturi de puterile Antantei. Antanta nu a mai împãrtãşit, spre finalul
rãzboiului, aceeaşi certitudine, mai ales în condiţiile în care dezavuarea
„diplomaţiei secrete” a devenit unul dintre principiile fundamentale ale
declaraţiei wilsoniene. Din aceastã perspectivã, era limpede cã României,
aflatã de partea învingãtorilor, ca şi Serbia, îi va fi tot mai dificil sã
susţinã în faţa Conferinţei de Pace doar punctul de vedere al tratatului
din 4/17 august 1916, considerându-l suficient de puternic.31
Conferinţa de Pace de la Paris 1919-1920
Dupã cum am mai precizat, problema Banatului era foarte
importantã deoarece în aceasta erau implicate douã state membre ale
coaliţiei aliate şi participante la Conferinţa Pãcii. Tezei româneşti, care
susţine unitatea Banatului, i se opune cea iugoslavã care contestã acest
lucru, afirmând cã Banatul este compus din douã pãrţi independente una
de alta.
O problemã a fost alegerea delegaţiei române la Conferinţa de
Pace. Aceasta deoarece o parte a opiniei publice româneşti l-a atacat pe
Take Ionescu, acuzându-l de trãdare naţionalã, din cauza încheierii unui
angajament cu sârbii privind Banatul. Înainte de a ajunge la Conferinţa
30
31

Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, p. 42.
Dan Lazãr, România şi Iugoslavia în primul deceniu interbelic, p. 80.
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de Pace de la Paris, Brãtianu s-a oprit la Belgrad, unde a avut o
întrevedere cu principele moştenitor Alexandru, pe atunci regent. În
timpul întâlnirii, Brãtianu a ţinut sã precizeze: „Dunãrea este singura frontierã
capabilã sã evite în viitor probleme între români şi sârbi, aşa cum existã din nefericire
pentru noi în Dobrogea între Bulgaria şi România”. 32 Rãspunsul prinţului
Alexandru pleacã de la ideea cã Belgradul nu poate sã rãmânã la frontierã
şi cã „populaţia sârbã din Banat are o aşa de mare influenţã asupra dezvoltãrii
Serbiei încât nu poate fi abandonatã”.33 De asemenea, regentul i-a destãinuit
lui Brãtianu cã Take Ionescu încheiase o înţelegere cu Nicola Pasici,
înainte de armistiţiu, prin care convenea la cedarea unei pãrţi a Banatului
şi chiar la unele schimbãri şi compensaţii teritoriale înspre Bulgaria.
„Brãtianu se temea de mult de atitudinea prea tranzacţionalã pe care ar adopta-o
eventual Take Ionescu, dar nu credea sã fi mers pânã la înţelegeri formale, pe care
dealtfel n-avea nicio calitate sã le încheie-nefiind, ca Pasici, primul ministru al ţãrii
sale”.34 Take Ionescu a arãtat cã, dovada lipsei unei trãdãri este faptul cã,
niciodatã oficial sau neoficial nu s-a invocat în lupta diplomaticã cu
România angajamentul fãcut cu Pasici. Totuşi, Ion I. C. Brãtianu a
recunoscut necesitatea formãrii unei coaliţii guvernamentale şi a oferit
cinci ministere Partidului Conservator condus de Take Ionescu, care a
declinat intrarea în coaliţie.
Delegaţia iugoslavã formatã din N. Pasici, A. Trumbici şi M.
Veşnici, venea cu o concepţie clarã, aceea cã Banatul trebuie împãrţit cu
România şi aceasta fiind singura soluţie. În prima intervenţie, M. Veşnici
a început prin a afirma cã alianţa din 1916 nu mai era valabilã şi a
adãugat cã Serbia, spre deosebire de România, luptase fãrã a cere
asigurãri scrise, deoarece ea credea cu fermitate cã pacea va fi stabilitã pe
baza autodeterminãrii. Apoi s-a revendicat comitatul Torontal şi
districtele etnice sârbeşti din comitatul Timiş. Veşnici a comentat faptul
cã funcţionarii germani şi maghiari „totdeauna arãtaserã mai multã simpatie
românilor, deoarece aceştia fuseserã aliaţi cu Puterile Centrale timp de aproape 30 de
ani”. Aceastã aluzie încerca sã minimalizeze hotãrârea şvabilor din Banat,
care au adoptat o rezoluţie prin care îşi exprimau adeziunea la actul
Unirii.35
Ion I. C. Brãtianu a prezentat în faţa consiliului urmãtoarele cereri:
dreptul României la întregul Banat, dupã cum se garantase prin alianţa
din 1916; aceastã revendicare se baza pe drepturi etnice şi istorice,
Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, p. 88.
Ibidem.
34 I. G. Duca, Memorii, volum IV, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1994, p. 219.
35 Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, p. 93.
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românii stabilindu-se în provincie din cele mai vechi timpuri, ei fiind cei
mai numeroşi. Locuitorii germani (şvabi) preferau guvernarea
româneascã celei sârbeşti. Teama statului iugoslav va fi risipitã de
promisiunile românilor de a nu ridica fortificaţii pe malul Dunãrii.
România va garanta drepturi egale minoritãţii sârbe, dacã Serbia, la
rândul ei, va proceda la fel pentru românii care trãiesc pe Valea
Timocului.36
România era de acord sã accepte un plebiscit în Banat, dar unitãţile
sârbe trebuiau retrase pentru ca populaţia sã nu fie împiedicatã sã voteze
sau sã fie obligatã sã voteze contrar voinţei sale.
Pe 1 februarie 1919, delegaţia romanã a fost invitatã sã-şi prezinte
din nou revendicãrile. A fost ultima şedinţã în care reprezentanţii
României au avut ocazia sã pledeze în faţa forului suprem al conferinţei
în favoarea Banatului.
Comisia pentru studierea problemelor legate de România, formatã
la 3 februarie, respinge de la început ideea de a se aşeza la baza discuţiilor
tratatului din 1916 sau alte angajamente ale Marilor Puteri faţã de
România.37
Reprezentanţii Marilor Puteri aveau opinii diferite cu privire la
stabilirea graniţei în Banat. Astfel, în şedinţa comitetului de experţi din
ziua de 8 februarie 1919, experţii italieni au propus o frontierã de-a
lungul munţilor care ar fi lãsat iugoslavilor comitatele Torontal şi Timiş
aproape în întregime. Prin aceasta se spera limitarea pretenţiilor acestora
pe coasta Adriaticã. Pornind de la statistici şi informaţii incomplete,
experţii americani au propus o linie de frontierã care lãsa României
numai o parte din comitatul Caraş-Severin, apoi, nordul Banatului cu
Timişoara era dat Ungariei, iar sudul cu Becicherecul Mare, Vârşeţ,
Biserica Albã şi Baziaş, sârbilor. A treia, şi cea mai favorabilã propunere
pentru români a fost a delegaţiei engleze care a cerut o diagonalã de la
colţul Mureşului şi Tisa pânã la Baziaş, lãsând României localitãţile
Timişoara, Vârşeţ, Biserica Albã, Alibunar şi Baziaş (adicã linia feratã
Timişoara-Baziaş). Experţii francezi au propus o linie de demarcaţie
asemãnãtoare cu graniţa de astãzi. Toate delegaţiile erau de acord cu
împãrţirea Banatului, experţii francezi cerând ca România sã fie
recompensatã pentru împãrţirea Banatului prin recunoaşterea de cãtre
Aliaţi a unirii Basarabiei cu România.38

Ibidem.
Ibidem.
38 Ibidem, p. 96.
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Pe 19 februarie, experţii au respins cererea României la întregul
Banat. Cum fiecare delegaţie avea un proiect de împãrţire a Banatului, s-a
decis chemarea reprezentanţilor României şi Iugoslaviei, pentru a se
ajunge la un acord privind linia de demarcaţie. Ion I. C. Brãtianu a arãtat
cã, dacã sârbii trec Dunãrea şi ocupã o parte din Banat, „se va amplifica
iredentismul latent al românilor care locuiesc în Valea Timocului din Serbia”.
Delegaţii iugoslavi au respins teza unitãţii Banatului, Pasici
afirmând cã sârbii „ar prefera sã moarã decât sã se uneascã cu România”. Nimic
nu s-a schimbat, ambele delegaţii pãstrându-şi poziţiile adoptate
anterior.39
Într-un memoriu adresat conferinţei, datând din 5 mai 1919,
Brãtianu ţine sã dea din nou un rãspuns sârbilor, încercând sã convingã
factorii decizionali de justeţea argumentelor sale: „Românii, ca şi sârbii, nu
pot renunţa la cei 400.000 conaţionali, care în caz de împãrţire a Banatului ar
rãmâne în partea occidentalã a acestei ţãri şi în vechiul Regat Sârb, sub dominaţia
sârbã. Pentru români, ca şi pentru sârbi, o renunţare forţatã de acest fel ar aduce
dupã sine puternice mişcãri iredentiste şi prin urmare, conflicte între români şi sârbi.
Ca şi sârbii, românii sunt îndreptãţiţi sã socoteascã pãrãsirea conaţionalilor din
Serbia ca echivalând cu nimicirea lor ca naţiune, datã fiind intoleranţa guvernului de
la Belgrad faţã de românii din Serbia şi chiar faţã de cei din Banat, de la ocuparea
acestei provincii de armata sârbã. Dacã sârbii se tem de atacul neaşteptat al unei
puteri strãine împotriva vãii Moravei prin Banat, cea mai bunã protecţie pentru
Serbia ar fi o Românie solidã, stabilitã în Banat; şi dacã acest sentiment de teamã ar
privi pe Români şi nu alte popoare strãine, guvernul român crede cã poate atrage
atenţia asupra faptului cã nimic în atitudinea sa prezentã sau trecutã faţã de sârbi,
nu poate sã îndreptãţeascã o asemenea teamã [...] În fine, dacã schimbarea capitalei
sârbeşti ar fi necesarã, trebuie recunoscut cã principala cauzã n-ar trebui cãutatã în
extinderea dominaţiei româneşti pânã la confluenţa Tisei cu Dunãrea, ci în
necesitãţile interne ale noului stat Sârbo-Croato-Sloven [...] Primirea Dunãrii ca
linie de graniţã între România şi Serbia ar stabili o situaţie de echilibru politic, care
ar exclude dintr-o parte ca şi din cealaltã mişcãrile iredentiste şi care ar garanta, prin
recunoaşterea şi respectul autonomiilor naţionale ale minoritãţilor din partea celor
douã guverne [...] Se cuvine sã nu uitãm cã germanii (şvabii din Banat) care doresc sã
rãmânã sub o singurã domnie politicã, au declarat în mod oficial cã în orice chip ar
voi mai bine sã fie uniţi cu România decât cu Serbia”.40
Interesant este punctul de vedere al opiniei publice din România,
încrederea în decizia favorabilã a Aliaţilor fiind doar motiv de dezamãgiri
Ibidem, pp. 96-97.
A. M. A. E., Fond 71/Iugoslavia, lucrãri, referate si hãrţi în legãturã cu situaţia
românilor din Banatul Iugoslav, volum 60, f. 5-9.
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ulterioare. Astfel, în ziarul „Universul” este privitã ca inadmisibilã o
posibilã împãrţire a Banatului: „Diferendul dintre sârbi şi noi constã în aceea cã
pe când noi revendicãm întreg Banatul pe temeiul etnic şi geografic, Sârbii cer
districtul Torontalului din provincia aceasta, pe cuvânt cã acolo elementul sârb e în
majoritate şi cã altfel, Belgradul ar fi ameninţat. Consiliul celor patru din Paris
admiţând o soluţiune care ţine seama de interesele amândurora pãrţilor, trebuie sã
înlãturãm de la început ipoteza cã Consiliul a acordat Serbiei Torontalul fiindcã o
asemena soluţie, mulţumind pretenţiile sârbilor, nu numai cã nu ar ţine seama de
interesele noastre, dar le-ar jigni chiar în modul cel mai grav. Într-adevãr, statul
român ar rãmâne fãrã graniţã serioasã în partea aceea, fãrã a mai pune la socotealã
nedreptatea ce ni s-ar face din alte puncte de vedere. Cum se susţine cã şi interesele
României au fost ţinute în seamã, trebuie sã înlãturãm deci ipoteza aceasta”.41
De asemenea, într-un interviu acordat ziarului, Toma Stelian
afirma: „Am credinţa cã Aliaţii fiind drepţi şi consecvenţi cu fãgãduielile lor, vor
avea sã ne satisfacã toate revendicãrile şi în Banat. D. Wilson, care s-a arãtat atât de
consecvent principiilor sale încât sã acorde Fiume Iugoslavilor, desigur cã nu va sta la
îndoialã de a-şi aplica principiile naţionalitãţilor şi în chestiunea Banatului
Român”.42 Paradoxal este faptul cã ei îşi pun speranţa tocmai în Wilson,
cel care era cel mai important oponent al tratatelor încheiate înainte de
intrarea S. U. A. în rãzboi, din aceastã categorie fãcând parte şi cel al
României cu Aliaţii din august 1916.
Demnã de remarcat este, de asemenea, şi intransigenţa românilor
din Torontal, regiune revenitã în cele din urmã sârbilor: „Banatul a fost din
cele mai vechi timpuri un ţinut curat românesc. Sârbii ştiu româneşte şi spun cã
bãtrânii lor au fost români. Astfel din cei 186 de mii de sârbi câţi s-au numãrat de
unguri, duşmanii noştri, jumãtate sunt români care în câţiva ani vor uita cã s-au
numit cândva Nicolaevici din Nicolae, Bogdanovici din Bogan, etc. [...] Dacã şvabii
nu-i vor pe sârbi, cu atât mai mult ne lepãdãm noi de ei şi cu toatã hotãrârea ne vom
apãra pânã la urma noi înşine-cu orice preţ, pânã la cel din urmã român!”.43
Însã, şi starea de spirit a opiniei publice sârbeşti este departe de a fi
amicalã; din Belgrad se comunica ziarului „Le Temps”: „Ştiri puţin
satisfacãtoare asupra Banatului, în legãturã cu lucrãrile conferinţei Pãcii au
impresionat adânc populaţia [...] Nemulţumirile sârbilor şi croaţilor au ajuns pânã
la exasperare. Mulţi au declarat cã vor da foc caselor şi vor pãrãsi pãmânturile lor
dacã ţinutul va fi despãrţit de regat. Noutãţile din Belgrad şi Paris sunt aşteptate cu
nerãbdare în toate cercurile. D. Tswicht, profesor la universitatea din Belgrad şi
membru al comisiei etnografice la Conferinţa Pãcii, a sosit azi în Banat. Aceastã
Universul, an XXXVII, numãr 155, 23 aprilie 1919, p. 1.
Ibidem, an XXXVII, numãr 169, 14 mai 1919, p. 1.
43 Ibidem, an XXVII, numãr 128, 25 martie 1919, p. 1.
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vizitã este pentru populaţie o încurajare, cãci ea spera cã prof. Tswicht, primul
compatriot sosit oficial, se va convinge de indivizibilitatea geograficã şi economicã a
ţãrii şi va putea contribui mult ca Conferinţa Pãcii sã dea chestiunii Banatului o
soluţie mulţumitoare, prin comunicarea rezultatelor anchetei şi constatãrile sale”.44
Cauzele lipsei unui dialog între România şi Iugoslavia anterior
dezbaterilor din cadrul conferinţe sunt multiple. N. Pasici şi colaboratorii
sãi au crezut cã trebuie speculatã situaţia României care a încheiat pace
separatã cu Puterile Centrale. La aceasta se adãuga faptul cã nici Brãtianu
nu dorea tratative cu reprezentanţii noului stat sud-slav, cerând punerea
în aplicare a tratatului încheiat cu Aliaţii. Tratatul era contestat cu
vehemenţã de Iugoslavia, care încerca sã anuleze prevederile acestuia şi
în special cele care recunoşteau României întregul Banat. Astfel,
amândouã pãrţile au rãmas la modul lor de înţelegere a problemei
Banatului şi cu aceasta orice negociere a devenit imposibilã, eşecul
reuşitei cu privire la integritatea Banatului, coroborat cu nemulţumirile
cu privire la conţinutul tratatului de pace cu Austria, ducând în cele din
urmã la retragerea preşedintelui consiliului român de miniştri, Ion I. C.
Brãtianu, de la Conferinţa Pãcii, la 2 iulie 1919, lãsându-l pe N. Mişu sã-l
înlocuiascã ca prim delegat.
Noul statut internaţional al Banatului
La 18 martie 1919, dupã trei sãptãmâni de dezbateri, experţii
conferinţei au trasat o linie de demarcaţie care nu satisfãcea niciuna din
pãrţi. României i-a fost respinsã pretenţia la întregul Banat, acordându-ise doar 2/3, douã linii principale de cale feratã au fost separate şi nu i s-a
permis accesul la Tisa şi nici la vreun alt punct la nord de confluenţa ei
cu Someşul, în Crişana. S-au luat în considerare criteriile etnice, 75.000
de români au rãmas în Iugoslavia şi 65.000 de sârbi au revenit României.
În ceea ce priveşte partea teritoriului de pe malul drept al râului Mureş şi
Timiş, el era etnic şi economic maghiar, legat direct de Seghedin. Luând
în considerare aceastã constatare, comisia a considerat cã, la sud de
Seghedin, trebuie lãsatã Ungariei o micã zona din Banat. Astfel,
aplicându-se criteriul etnic, Conferinţa de Pace a împãrţit Banatul între
România, Iugoslavia şi Ungaria.45
Opinia publicã din România a fost indignatã de faptul cã oraşul
Vârşet a fost trecut în zona Iugoslaviei, întrucât acesta se afla într-o
regiune predominant româneascã şi cu o cale feratã indispensabilã vieţii
44
45

Ibidem, an XXXVII, numãr 295, septembrie 1919, p. 1.
Robert Stãnciugel, Banatul la începutul secolului XX, p. 103.
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economice a Banatului. Atribuirea de cãtre conferinţã a sud-vestului
Banatului (comitatul Torontal şi o parte din comitatul Timiş) statului
iugoslav pe baza principiului etnic, a dus la apariţia unui alt factor în
disputã teritorialã româno-iugoslavã. Delegaţia românã era nemulţumitã
de faptul cã principiul etnic nu s-a aplicat şi pentru regiunea cuprinsã
între Dunãre, Valea Timocului şi a Moravei, unde românii locuiau
într-un numãr foarte mare, statistica oficialã din anul 1921 aratând cã în
aceastã regiune trãiau 142.028 de români.46
Disputa dintre români şi iugoslavi tindea sã se asemene cu
cvadratura cercului. Însã, în condiţiile presiunilor Marilor Puteri, la 10
august 1920, la Sèvres, România şi Iugoslavia şi-au pus semnãturã pe
tratatul asupra frontierelor. În pãrţile sale privitoare la graniţa comunã
este marcat, în detaliu, întregul fir al frontierei terestre şi fluviale dintre
cele douã state, în lungime de 542 de kilometri. Din partea românã au
lucrat douã comisii, desemnate de cãtre Take Ionescu, ministru de
externe în cabinetul Averescu. Prima şi-a încheiat misiunea în septembrie
1920, iar a doua la 4 ianuarie 1922. La aceastã datã s-a înfiinţat, la
Timişoara, „Comisia mixtã de delimitare a frontierei dintre România şi
regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor”, pe baza stipulaţiilor tratatului de
la Sèvres.
Pe teren, delimitarea frontierei cu Iugoslavia a decurs în condiţii
dificile. În vara anului 1922 aceasta nu era definitivã, deoarece multe
borne de hotar nu erau încã instalate.
Nemulţumirile oficialilor iugoslavi erau clar exprimate. Cu o lunã
înaintea delimitãrii finale a graniţei dintre cele douã state, preşedintele
parlamentului sârbesc, D. Liuba Iovanovici, afirma: „Trecutul, sau mai bine
zis, relaţiile noastre din trecut, au creat unele momente delicate, au lãsat unele puncte
de care nu trebuie sã ne atingem decât cu o extremã prudenţã şi cu o infinitã atenţie.
Orice dorinţã manifestatã de România de a aduce o schimbare a graniţei, împingândo spre capitala noastrã, sunt obligat s-o spun deschis, nu poate fi vãzutã cu plãcere,
mai ales cã, şi aşa cum este azi, graniţa este destul de nesocotitã”.47
Reglementarea finalã a traseului graniţei dintre Iugoslavia şi
România s-a realizat prin Protocolul de la Belgrad, finalizat la 24
noiembrie 1923, când M. Nincici, ministru plenipotenţiar şi Theodor
Emandi au semnat la Belgrad pactul româno-iugoslav de delimitare a
frontierei comune. Articl olu1 arãta cã, linia de frontierã între România şi
Iugoslavia „va urma în general linia indicatã prin Tratatul de la Sèvres din 10
august 1920, cu modificãrile rezultând din schimbul de comune, România cedeazã
46
47

Ibidem, pp. 105-106.
Universul, an XLI, numãr 274, 25 octombrie 1923, p. 1.
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Iugoslaviei comunele: Pardany, Modos, Surjan, Krovobara şi Nagy Gaj, iar
Iugoslavia cedeazã României comunele: Beba Veche, Pusta Kerestur, Zombolia,
Ciorna şi Jam”. De asemenea, „Iugoslavia recunoaşte suveranitatea României
asupra Calinovatz, Moldova şi Ada-Kaleh, iar România recunoaşte suveranitatea
Statului Iugoslav asupra insulelor Plasievitza şi Ogradina”. Potrivit articolului 5
cele douã state stabilesc ca evacuarea comunelor şi ratifiacarea
protocolului sã se facã într-un termen de 4 luni, din ziua semnãrii lui.
Dat fiind mozaicul etnic din regiunea de graniţã, care fãcea
imposibilã o departajare riguroasã a aşezãrilor pe baza criteriului etniei
majoritate, articolul 6 a stipulat: „Întrucât nouã linie de frontierã lasã mici
proprietãţi ale locuitorilor unui stat pe teritoriul celuilalt, cele douã state se obligã sã
respecte dreptul de proprietate al acestor locuitori şi se angajeazã sã înlesneascã nu
numai cultivarea pãmânturilor, dar şi transportul produselor în statul unde locuiesc,
fãrã nicio taxã de import sau export”.48
Protestele nu au întârziat sã aparã: opinia publicã româneascã este
informatã despre nemulţumirile din Jimbolia: „În comuna Jimbolia (locuitã în
majoritate de şvabi) din Iugoslavia, s-a organizat un meeting împotriva trecerii acestei
localitãţi sub dominaţia românã [...] Din informaţiile primite de noi, locuitorii şvabi
par a fi nemulţumiţi de aranjamentul încheiat între cele douã ţãri aliate [...]
Asemenea manifestaţii jignitoare la adresa României ar fi fost mai bine sã fie evitate,
cu atât mai mult cu cât în schimbul de comune ce urmeazã sã fie fãcut, am insistat sã
se respecte principiul naţionalitãţii: sã cedãm comune cu majoritate sârbeascã şi sã ni
se cedeze comune cu majoritate româneascã”.49
Noile frontiere au dus chiar la conflicte între români. Sub titlul
„Trasarea frontierei între România şi Iugoslavia provoacã incidente
sângeroase între români”, aflãm: „Un fapt destul de dureros s-a întâmplat cu
ocazia fixãrii graniţei între România şi Banatul sârbesc. Lucrurile s-au petrecut
astfel: zilele trecute, comisiunea interaliatã urma sã fixeze pe teren frontiera între
comunele Ciorda şi Costei, ambele româneşti, dintre care Ciorda rãmâne României şi
cea de a doua Banatului sârbesc. Prin fixarea pe teren a liniei de frontierã, parte din
pãmântul comunei Costei cade pe teritoriul României, iar parte din pãmântul
comunei Ciorda cade pe teritoriul Banatului sârbesc. Faţã de aceastã ciudatã situaţie,
ţãranii celor douã comune care se gãseau în numãr foarte mare la faţa locului, s-au
luat la ceartã şi bãtaie. În timpul încãierãrii, cei din Coştei au împuşcat doi ţãrani
din Ciorda. Comisiunea interaliatã a fost viu impresionatã de acest incident”.50

Gheorghe Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României, 1921-1939, Bucureşti, Editura
Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1980, p. 58.
49 Universul, an XLI, numãr 299, 24 noiembrie 1923, p. 1.
50 Ibidem, an XLI, numãr 329, 29 decembrie 1923, p. 1.
48

154

Astra Salvensis, an VI, numãr 11, 2018
Protocolul de la Belgrad a fost aprobat la 27 decembrie 1923, cu
126 de voturi pentru şi 15 împotriva. Instrumentele de ratificare au fost
schimbate în capitala Iugoslaviei la 6 iunie 1924, legea fiind publicatã în
,,Monitorul Oficial” la 18 iunie 1924.
Însã, având în vedere cã nemulţumirile au continuat, proprietãţile
unor români aflându-se pe teritoriul sârbesc, iar ale unor sârbi pe cel
românesc, cele douã state au fost nevoite sã încheie o convenţie
privitoare la regimul proprietãţilor situate în zona de frontierã, semnat la
Belgrad, în ziua de 5 iulie 1924. Astfel, cei care ale cãror proprietãţi se
aflau pe teritoriul statului vecin, aveau nevoie de un document care sã
dovedeascã acest lucru, cu ajutorul lui putând trece frontiera: „Ambele ţãri
vor libera carnete individuale de trecere [...] care vor fi prevãzute cu fotografiile
titularului şi persoanelor indicate în ele [...] Trecerea fruntariei se va face prin
punctele cele mai apropiate şi cele mai lesnicioase, chiar în faţã de drumurile vamale,
dar mai dinainte fixate de cãtre autoritãţile competente ale ambelor ţãri. Trecerea
fruntariei nu se va putea face decât prin punctul indicat în carnet şi numai între
rãsãritul şi apusul soarelui. Trecerea se va face în tot timpul anului, exceptând lunile
Decembrie, Ianuarie şi Februarie. Chiar în timpul acestor luni trecerea cu carnete va
fi liberã, dar numai prin punctele unde funcţioneazã oficii vamale sau posturi de
supraveghere permanente. Intrarea şi ieşirea trebuie sã se facã întotdeauna prin acelaşi
punct de trecere”.51 Astfel, încã un diferend româno-iugoslav era soluţionat.
Reverberaţii ale problemei Banatului în politica româneascã
Dr. N. Lupu a fãcut un rechizitoriu aspru la adresa tuturor celor
care au „negociat” împãrţirea Banatului între români şi sârbi. În opinia
sa, guvernul a fãcut prea puţinã propagandã la Paris şi în celelalte capitale
importante ale Europei, cu atât mai mult cu cât la începutul Conferinţei
de Pace „sârbii erau foarte puţin îndrãzneţi”. În ceea ce priveşte traseul noii
linii de hotar cu iugoslavii, pãrerile acestuia sunt la fel de pesimiste:
„Frontiera dupã tratat, domnilor, este aşa de nenaturalã, cã este într-adevãr comicã,
dacã nu tragicã. Trece graniţa prin curţile oamenilor cum s-a spus foarte bine aici.
Cimitirul sârbesc de la Checea este pe teritoriul românesc şi sârbii trebuie sã ia
paşaport pentru morţii lor, ca sã vinã dincoace”.52
Pentru Iuliu Maniu, semnarea tratatului cu Regatul Sârbo-CroatoSloven urma sã reprezinte dovada cã statul român accepta sã-i
abandoneze pe cei 100.000 de români rãmaşi peste graniţã: „semnând
Biblioteca Centralã Universitarã Bucureşti, Convenţiune între România şi România şi
Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativã la regimul proprietãţilor situate în zona de fruntarie.
52 Ibidem.
51
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tratatul acesta aşa cum vi se propune nu veţi face un lucru care atinge numai
Banatul, ci unul care va compromite interesele permanente ale întregii ţãri”. 53
Dezbateri aprinse cu privire la atitudinea faţã de problema
Banatului a celor mai importanţi oameni politici români din timpul
negocierilor, Ion I. C. Brãtianu şi Take Ionescu, au avut loc în
Parlamentul României la data de 27 decembrie 1923. În expozeul ţinut în
faţa Adunãrii Deputaţilor, I. G. Duca, parcã doreşte sã realizeze o
antitezã între Brãtianu, apãrãtorul intereselor naţionale, şi Take Ionescu.
Astfel, ministrul afacerilor strãine al României afirma: „Ei bine, când d.
Brãtianu trata iscãlirea convenţiei noastre cu aliaţii s-a izbit de la început de aceastã
mare greutate, cã şeful unui partid, pe atunci foarte însemnat, avea în aceastã privinţã
o pãrere diametral opusã de a sa. Când d. Brãtianu, cerea ruşilor, englezilor, sau
francezilor sã recunoascã României, Bucovina întreagã şi Banatul întreg, rãspunsul
pe care-l primea, era: aceasta este o pãrere personalã a d-tale, pentru cã sunt
importanţi oameni politici în ţara aceasta care susţin o altã pãrere [...] Pe când nu sa gãsit niciun sârb care sã spunã strãinilor cã Serbia se mulţumeşte dacã i se dã
numai o parte din Banat, s-au gãsit în timpul acela români care au spus la Paris şi
la Londra cã România nu are nevoie de Banatul întreg”.54 Referirile peiorative la
adresa lui Take Ionescu sunt clare. Un detaliu ar fi acela cã principalul
„vinovat” de nereuşitã delegaţiei române, se stinsese din viaţa de mai
bine de un an (Take Ionescu, d. 22 iunie 1922).
Mai departe, încurajat de aplauzele primite, I. G. Duca afirma: „Dl.
Dr. Lupu spunea cã D. Brãtianu şi Take Ionescu au schimbat numai douã cãrţi de
vizitã [...] Aceastã afirmaţie este inexactã [...] Se face o strigãtoare nedreptate lui Ion
Brãtianu când îi aruncã o asemenea învinuire. Vã întreb ce colaborare mai era
posibilã între omul care ceruse Banatul întreg şi omul care fãcuse tranzacţie asupra
Banatului”.55
Interesant este faptul cã în memoriile sale, I. G. Duca îl gãseşte
vinovat pe Brãtianu tocmai din cauza lipsei colaborãrii cu Take Ionescu:
„Totuşi, cred cã Brãtianu a comis în acea epocã şi douã greşeli inutile. Prima:
raporturile sale cu Take Ionescu [...] E inadmisibil cã aceşti doi oameni care
colaboraserã în timpul rãzboiului, care erau exponenţii unor partide istorice din ţara
lor, sã fi schimbat, în momente atât de hotãrâtoare, numai cãrţi de vizitã. E
inadmisibil cã singurul lor contact în tot timpul cât se hotãrau la Conferinţa destinele
României, ei sã nu se fi întâlnit decât o datã, întâmplãtor pe pragul unei uşi şi cã

Dan Lazãr, România si Iugoslavia în primul deceniu interbelic, p. 125.
A. M. A. E., Fond 71/Iugoslavia, lucrãri, referate şi hãrţi în legãturã cu situaţia
românilor din Banatul Iugoslav, volum 60, f. 40-49.
55 Ibidem.
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toatã convorbirea lor sã se fi mãrginit la un salut rece şi la o bunã ziua banalã”.56
Trebuie avut în vedere faptul cã memoriile au fost redactate la câţiva ani
distanţã de vehementul atac împotriva liderului conservator-democrat,
contextul politicii interne din România fiind cu totul altul.
O altã posibilã paralelã între cei doi ar fi aceea între omul care nu
ţinea cont de realitãţile vremii, pentru care orgoliul era cel mai important
şi cel care privea situaţia cu realism, fiind conştient de faptul cã nu ar fi
putut obţine Banatul în întregime în contextul respectiv, dându-şi seama
de situaţia României, înconjuratã de vecini cu veleitãţi revanşarde,
situaţie a cãrei posibilã rezolvare consta în încercarea de a crea o alianţã
regionalã, aceasta fiind principalul deziderat al lui Take Ionescu.
Disputa româno-iugoslavã asupra Banatului se înscrie în seria de
conflicte diplomatico-militare ce apar dupã Primul Rãzboi Mondial odatã
cu dispariţia imperiilor multinaţionale. În ciuda tuturor neînţelegerilor
amintite, cele douã state vor reuşi sã depãşeascã diferendul Banatului,
dovadã fiind faptul cã acestea vor fi douã dintre puterile regionale care
vor încerca sã contribuie la pãstrarea status-quo-ului de dupã Primul
Rãzboi Mondial. Relevant în acest sens este faptul cã atât România, cât și
Iugoslavia vor fi state componente ale Micii Antante şi ale Înţelegerii
Balcanice.
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